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Inleiding
In veel gemeenten is de afgelopen jaren intensief gediscussieerd over de beste methode om het aantal 
ongesorteerde kilo’s huisvuil te verminderen. Daarbij zijn verschillende methoden in ons land bedacht die 
in allerlei varianten worden uitgevoerd. Het verschil zit hem vooral in de intensiteit van handelingen die 
de burger zelf geacht wordt uit te voeren door aan hem/haar zelf te vragen delen van het huisafval te 
scheiden. 

In 2017 werd in Leiderdorp besloten te kiezen voor de variant van het omgekeerd inzamelen, waarbij 
voor de laagbouw t.o.v. de huidige situatie:
I. De bewoners een extra bak krijgen voor papier en karton (OPK) ;
II. De klassieke grijze bak wordt omgevormd voor een bak voor PMD;
III. Het overige afval (restafval) wordt door de burger apart  gescheiden en door hem/haarzelf 

gedeponeerd in een ondergrondse container. 

Bij omgekeerd inzamelen blijft de situatie van de GFT bak gelijk en ook het inzamelen van glas blijft op de 
huidige wijze in centrale bakken geregeld. 

In het huidige College akkoord is hieromtrent een heroverweging werd ingelast. 
Het resultaat is nu een “gemengd” collegevoorstel waarbij een deel van het eerdere scenario van het 
omgekeerd afval inzamelen wordt gehanteerd (per huishouden een extra bak voor papier) maar het 
scheiden van PMD van het restafval (in de grijze bak en eigenlijk de essentie van omgekeerd inzamelen) 
wordt verlaten. Dat betekent dat de bewoners niet zelf meer restafval van PMD scheiden: alles behalve 
papier (eigen bak), GFT (eigen bak) en glas (net als nu centrale containers) mag in de grijze bak. Net als bij  
de laagbouw pilot met omgekeerd inzamelen, krijgen de laagbouw huishoudens dus 3 bakken. 

Kernvragen
In het toelichtende document wordt duidelijk dat er enkele investeringsvoordelen zitten in het College 
voorstel. Zo zijn er geen ondergrondse containers meer nodig voor het restafval. Maar de -in het 
document- niet beantwoorde en veel belangrijker vraag is wat het verschil in kosten (nu en in de 
overzienbare nabije toekomst) is van de verwerkingskosten van:



a. De door de burger zelf gesorteerde PMD bak gescheiden van het restafval (variant omgekeerd 
inzamelen), waarbij alleen PMD industrieel wordt nagescheiden en het restafval door de burger in 
een ondergrondse container wordt gedeponeerd. 

b. De nu door het College voorgestelde nascheiding waarin niet alleen PMD wordt nagescheiden, 
maar ook het restafval uit één en dezelfde bak. 

Het College heeft in verschillende mondelinge en schriftelijke antwoorden aangegeven juist vanuit het 
antwoord op die vraag een besluit te willen nemen, mede bezien vanuit de technische  ontwikkelingen in 
de verwerkingsindustrie. 

Helaas wordt de beperkte studie die daarop enigszins antwoord zou moeten geven niet gepubliceerd. En 
daarmee lopen we het gevaar een keuze te maken waarvan we de verwerkingskosten voor de komende 
jaren niet in beeld hebben. En die kosten zijn een veelvoud van de kosten van het eventueel uitsparen 
van ondergrondse containers voor restafval. Dat is in een situatie waarin de eisen rondom hergebruik van 
afval vanuit de overheid steeds sterker worden, een te beperkte afwegingsmogelijkheid. 
Dat leidt tot de volgende technische vragen:

Technische vragen:
1. Kan het College alsnog inzicht geven in het verschil in kosten voor de  eerstkomende 5 tot 10 

jaren van de bovengenoemde varianten a. en b?
De kosten van bron- en nascheiding zijn nu vrijwel gelijk. Zowel bij bron- als nascheiding zal de ter 
verwerking aangeboden tonnage PMD sterk toenemen. 
Bij bronscheiding zal vervuiling van PMD in de toekomst een rol gaan spelen. Komende jaren zal 
de controle op vervuiling strenger worden. Bij afkeur worden extra kosten berekend. Hierdoor 
zullen de verwerkingskosten van PMD hoger gaan uitvallen. Daarentegen is de verwachting dat 
nascheiding op termijn efficiënter wordt door innovatie . Dit betekent dat er verschil ontstaat 
tussen de kosten bron- en nascheiding, waarbij we de verwachting hebben dat nascheiding op 
termijn financieel steeds meer gunstiger uitvalt.

2. Beide varianten worden in ons land gebruikt: kan het College inzicht geven in de 
ervaringen in verschillende gemeenten met het % herbruikbaar afval bij beide varianten?
Bronscheiding: Voor Oegstgeest was dat in 2018 bijvoorbeeld 80% van het via de PMD-zakken 
ingezamelde materiaal (is behoorlijk zuiver). Voor andere gemeenten zijn er ook percentages van 
55-65% gemeten. Voor Oegstgeest betekent dit dat van de 10 kg PMD die in 2018 werd 
ingezameld, uiteindelijk 8 kg geschikt is voor recycling. 

Nascheiding door AVR: Kan circa 25 kg  plastic en kartonnen drankverpakkingen (PD) per inwoner 
uit het restafval halen. Hier gaat nog een sorteerslag overheen waarbij 78% gerecycled kan 
worden. Bij een vrijkomende hoeveelheid van circa 25 kg aan plastic verpakkingen en 5 kg aan 
kartonnen drankverpakkingen (per inwoner per jaar), dan komt er circa 20 kg hiervan per 
inwoner beschikbaar voor recycling. De metalen (verpakkingen en niet-verpakkingen) haalt AVR 
er sowieso na verbranding nog uit.

Zie ook https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden-cijfers-en-kilos/ voor het 
gemiddeld aanbod in NL volgens Milieucentraal. 

https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden-cijfers-en-kilos/


3. Kan het College informatie verzamelen over de effecten op het milieu bewustzijn van de 
burger bij beide varianten, gebaseerd op de ervaringen van gemeenten? 
Bronscheiding: Er zijn best grote verschillen tussen de vervuiling in brongescheiden PMD. Dit 
heeft onder andere te maken met het inzamelmiddel voor PMD, het inzamelmiddel (en 
ledigingsfrequentie) voor restafval en met de controle/handhaving vanuit de gemeente op de 
kwaliteit. Er zijn gemeenten die omgekeerd inzamelen (PMD in een 240-liter mini, 1x/4 weken) 
waar 75% van het ingezamelde PMD wordt afgekeurd vanwege teveel vervuiling. En er zijn 
gemeenten met diftar (PMD in zak, 1x/week) die fantastisch zuiver PMD hebben. Hoe 
milieubewust deze mensen zijn, is niet bekend.

Nascheiding: Op dit moment zijn er geen gemeenten die al volledig gestopt zijn met 
bronscheiding en alleen nog maar nascheiding zijn gaan hanteren en ook al cijfers hebben van de 
andere grondstoffen.
Wel is navraag gedaan bij de gemeente Leiden. Leiden geeft aan dat het aandeel apart 
ingezameld papier en glas ongewijzigd is gebleven. Zij baseren dit op de cijfers van het eerste half 
jaar.

De gemeente Leiderdorp zal de  communicatie gericht op bewustwording  in het kader van de 
GOED campagne voortzetten. We blijven hier continu op inzetten. 


